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ПРОТОКОЛ 

№45 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      14.06.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          17:30 h –18:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 14.06.2022 г. от 17:30 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Копривщица, и 

ДДФСД на град Копривщица. 

Л. Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен ред. 

 

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно  

приемане на Културен календар на община Копривщица за 2022г. 

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно  

компенсирани промени в поименен капиталов списък. 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

5. Разни 

 

Б.Подгорски – съветник, предлагам в точка разни да разгледаме въпроса със 

закриването на полицейския участък и да излезем с някакво нарочно решение. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване така изчетения 

дневен ред с направеното предложение от съветника Б.Подгорски.. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов, Б.Подгорски, 

Н.Кривиралчев, С.Шипочинов, М. Иванов, С.Павлов.  

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Отсъства – Я.Стоичков 

Извън залата – М.Тороманова 

Приема се 

 

По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно  приемане на Културен календар на община 

Копривщица за 2022г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги знаете, че на предната сесия 

имахме допълнителни изисквания да ни бъде остойностен, администрацията го е 

остойностила.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната на 

кмета на община Копривщица. 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, 

С.Шипочинов, М. Иванов, С.Павлов.  

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 - Б.Чилов 
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Извън залата – М.Тороманова 

Приема се  

Прие се Решение №269 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  

Общински съвет – Копривщица приема Културен календар на община 

Копривщица за 2022г. 

Приложение: съгласно текста. 

 

По втора точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно  компенсирани промени в поименен 

капиталов списък. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на М.Тороманова – 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

М.Тороманова – съветник, крайната сума е различна, това не значи ли че и бюджета 

трябва да променим? 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, разликата е със средствата  от обект 2.8 основния ремонт на 

спортното игрище, те имат в бюджета средства за текущ ремонт и ги взимаме от там, 

прехвърлянето от параграф в параграф от 10-30 в 51-00 ще стане със Заповед на 

Директора и по бюджета няма да има промяна която да се гласува от общински съвет. 

М.Тороманова – съветник, мисълта ми е от текущия нещо да не отпадне това имах 

предвид. 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, не, остатъка е заложен и разликата е в увеличение на 

капиталовия списък точно тези 50 758лв. 

Б.Подгорски – съветник, тук имаме едни 75 019лв., за ул. Душко Цаков, които идват 

от някъде ? 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, идват от продажби, ако се случат през тази година. 

Б.Подгорски – съветник, защото тези 189 900лв., отиват за бул. „Х.Н.Д.Палавеев”, 

новата за полагане на асфалтова настилка ул. „Първа пушка”, ул. „Георги Бенковски” и 

бул. „Х.Н.Д.Палавеев”, 295 301лв., бяха за бул. „Х.Н.Д.Палавеев”, което става 

189 900лв., и идват тези 75 019лв., които са от продажби ама те? 

 В.Йовкова – ДД ”ФСД”, те ги има от предишния Капиталов списък, това не е 

увеличение. 

Б.Подгорски – съветник, а тези 189 900лв., са въпросните от Републиканския бюджет, 

които евентуално ако не ги изразходваме 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, 189 900лв., са капиталовата субсидия от тая година. Вие ме 

питате за старите, които са от две години назад, Капиталовите са 295 301лв., и ги 

предлагаме за асфалтиране на трите нови улици. 

Б.Подгорски – съветник, тези които ако не ги усвоим тази година от Републиканския и 

трябва да ги върнем къде са ? 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, ето ги 295 301лв. 

Б.Подгорски – съветник, те не бяха ли 229 998лв. ? 

В.Йовкова – ДД ”ФСД”, 229 998лв., е споразумението с МРРБ. От МРРБ имаме по 

споразумение 229 998лв., и са целеви за подмяна на водопровод, те си остават в същия 

обект при тях нямаме право да ги местим, местим средствата, които са натрупани от две 

преходни години от държавната субсидия те са 295 301лв.,които също ако не разходим 

до края на годината има риск да ги възстановим и са заложени в новото приложение, те 

са заложени в обект полагане на асфалт и настилка за ул. „Първа пушка”, ул. „Георги 

Бенковски” и бул. „Х.Н.Д.Палавеев”, което ще направим веднага и незабавно и няма да 
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изгубим тези пари от Капиталовата държавна субсидия. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната на 

КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 10 – Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, С.Шипочинов, М. Иванов, С.Павлов.  

 „против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №270 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА. 

Приема компенсирани промени в поименен капиталов списък на община 

Копривщица за 2022г., съгласно приложение №1. 

 

По трета точка от дневния ред – отговори на питания 

Няма 

 

По четвърта точка от дневния ред – питания 

Б.Подгорски – съветник, имам въпрос за горско стопанския план и защо се бави 

отварянето на отдела за местното население ? 

 

Д.Ватахов – съветник, има ли налични дърва на постоянния склад ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, няма налични, след събора ще има 

налични. 

Б.Подгорски – съветник, за събора ще се наемат ли по някакви програми 

допълнително хора? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, шест човека отпуснаха от областта. 

Б.Подгорски – съветник, а смисъл по тези програмите за временната заетост ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да по програмата за временна заетост за 

пет месеца. 

М.Иванов – съветник, включихме се в телевизията, че нещо е станало в нашето горско 

стопанство, аз нищо не знам ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, чакаме доклад, поискали сме го със 

Заповед, но още текат проверки и няма официални протоколи разписани. 

 

По пета точка от дневния ред – разни 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да кажа защото той не беше на срещата, 

обадили сме се на полицията на началника в Пирдоп и Директора в София, поискала съм 

среща с общински съвет и ще дойдат на место да обяснят за какво става на въпрос, в 

също време сме пуснали до Министъра на вътрешните работи с Директора на музеите от 

мое име и от нейно и до Министър-председателя, че не е допустимо да се закрива 

полицейския участък.  

Б.Подгорски – съветник, за мене директно обръщение по какъвто и да е начин или 

среща с шефа на Пирдоп и областта е безсмислено, те изпълняват Заповед на 

Министъра. За мен идеята е да направим едно допитване с подписка да официализираме 

мнението на гражданите на града. Инициатор общински съвет като колективен орган със 

съгласието и кмета да застане зад цялата работа стават три страни, това нещо да го 

целим по възможност на най високите места. Няма смисъл да коментираме колко е 

смислено и колко е безсмислено да ни закриват участъка, може да сме 1 200 човека 

постоянно живеещи или 1000, обаче тук си иска постоянно присъствие и сме различни 
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от всяко друго населено място. Да направим и да пуснем една подписка и в нарочното 

решение, което ще вземем да включим и протестна нота и писмо до всички институции в 

държавата. 

С.Павлов – съветник, аз предлагам да изчакаме две седмици да видим на къде ще 

вървят нещата. 

Б.Подгорски – съветник, аз го предлагам всеки да си каже мнението и ако има други 

предложения да ги предложи, за мен ако изчакаме месец-два, колкото повече изчакваме 

толкова повече следващата приказка ще е „какво дремахте до сега та не го поставихте 

на въпрос”, аз не очаквам някакво решение в момента, но за мен е важно да го 

повдигнем като въпрос за да може това да седи като въпрос. А за подписката пак го 

казвам за мене една подписка смислена, безсмислена с въпрос без въпрос, тя има 

тежест. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да по принцип е пуснато от мен и от 

Директора на музеите, хубаво е и от общински съвет до Министъра и до Министър-

председателя. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги обединихме се за подписката 

всички са съгласни. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 18:10 часа. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:………………                              Председател на ОбС:……….…… 

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


